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Vi gør bæredygtighed til en målbar faktor i dine 
projekter og hjælper med at omsætte ønsker om 

grøn omstilling til konkrete handlinger.  
Vi udarbejder og anvender forskellige værktøjer, der 

understøtter det vigtige bæredygtighedsarbejde inden 
for industri og den offentlige sektor.

Kom hurtigere videre i 
den grønne omstilling



Vi hjælper med at finde den rette 
løsning til organisationens behov
 
Vi udarbejder livscyklusvurderinger 
(LCA) af jeres produkter og sikrer 
løbende forbedringer langs hele 
værdikæden.  

Vores team har solid erfaring med 
klimaregnskaber (opgørelser af 
udledning af drivhusgasser) fra både   
den private og offentlige sektor.  

I NIRAS anvender vi internationale 
anerkendte standarder, som fx 
Greenhouse Gas (GHG) Protocol, 
dvs. vi kan analysere både direkte og 
indirekte klimapåvirkninger 
(scope 1, 2 og 3), og kan hjælpe
virksomheder med at identificere
de virksomheds aktiviteter/ forbrug
 af services og produkter, der giver 
anledning til de største klimapåvirk-
ninger. 

Vi udarbejder miljøvaredeklarationer 
(EPD), hvor vi dokumenterer produkters 
miljømæssige påvirkninger efter aner-
kend te europæiske og interna tio nale 
standarder.

NIRAS har også en af de få specia-
lister i Danmark, der er godkendt til 
at verificere EPD’er under EPD 
Danmarks ordning.

Afdæk din organisations cirkulære 
forretningspotentiale

Vi screener idéer og forbedrings-
potentialer inden for produktion, 
forsyning, ledelse og administration 
af virksom heder ved brug af modeller 
og værktøj, f.eks. cirkulær økonomi, 
business model canvas, m.fl.  

Vi tilbyder rådgivning til udvikling og 
implementering af kortlagte forbed-
ringer.

Vi tilbyder rådgivning vedr. intern og 
ekstern kommunikation i forbindelse 
med kompetenceudvikling og om
virksomhedens succeshistorier. 

NIRAS er bl.a. en godkendt rådgiver til 
støtteordningerne GCO (Grøn Cirkulær 
Omstilling) og SMV: Grøn råd giver. 
Igennem en lang række projekter under 
diverse støtteordninger har vi opbygget 
en bred og dybdegående erfaring med at 
hjælpe danske virksomheder til at 
udvikle deres forretning i en mere 
cirkulær og bæredygtig retning.  

I NIRAS tilbyder vi en lang række 
ydelser til virksomheder der ønsker 
at arbejde med klimaregnskaber. Fra 
kurser og faciliterede forløb til egne 
digitale løsninger, vi tilbyder ydelser 
der passer til jeres virksomheds 
behov.

Få styr på din  
klimadokumentation

Oplever I krav fra kunder og myndigheder?
 
Vi bistår mange virksomheder med sparring og rådgivning i forbindelse med implemen-
tering af bl.a. miljø- og energiledelsessystemer i henhold til ISO 14001 og ISO 50001.

Dette indebærer:  

• Sparring og teknisk bistand til formulering af miljøstrategi og -politik
• Interessentanalyser
• Kortlægning af kundekrav og myndighedskrav
• Kortlægning af miljøforhold
• Energigennemgang
• Beregning af energinøgletal og udpegning af energinøgletal 
• Prioritering af miljøpåvirkninger, miljømål ogmiljøhandleplaner 
• Udarbejdelse af energimål og –handleplaner
• Inspiration til miljøbevidsthed og miljøadfærd 
• Udvikling og design af systemstruktur og -dokumenter 
• Drift at ledelsessystemer og herunder udførelse af interne audits


